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6.3.2013 B7-0082/223 

Amendement  223 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Helmut 

Scholz e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Overeenkomstig artikel 208 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, moeten de doelstellingen 

op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, waaronder 

ook de binnen de Verenigde Naties en 

andere internationale organisaties 

aanvaarde doelstellingen, in het GLB 

worden betrokken. Maatregelen die in het 

kader van deze verordening worden 

getroffen, mogen de 

voedselproductiecapaciteit en de 

voedselzekerheid op lange termijn van de 

ontwikkelingslanden, en met name van de 

minst ontwikkelde landen (MOL), niet in 

het gedrang brengen, en moeten 

bijdragen aan de door de EU 

voorgenomen beleidsmaatregelen om de 

klimaatverandering tegen te gaan. 

Or. en 

(Dit is amendement 1 uit het advies van DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Amendement  224 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan de maandelijkse of de 

tussentijdse betalingen aan een lidstaat 

middels uitvoeringshandelingen verlagen 

of schorsen indien aan alle volgende 

voorwaarden is voldaan:  

De Commissie kan de maandelijkse of de 

tussentijdse betalingen aan een lidstaat 

middels uitvoeringshandelingen verlagen 

of schorsen indien een of meer essentiële 

onderdelen van het betrokken nationale 

controlesysteem niet bestaan of niet 

doeltreffend zijn als gevolg van de 

ernstige of aanhoudende aard van de 

geconstateerde tekortkomingen, of 

onregelmatige betalingen  niet met de 

nodige zorgvuldigheid worden 

teruggevorderd, en indien aan een van de 

volgende voorwaarden is voldaan:  

(a) een of meer essentiële onderdelen van 

het betrokken nationale controlesysteem 

bestaan niet of zijn niet doeltreffend door 

de ernstige of hardnekkige aard van de 

geconstateerde tekortkomingen, of 

onregelmatige betalingen worden niet met 

de nodige zorgvuldigheid teruggevorderd; 

 

(b) de onder a) bedoelde tekortkomingen 

zijn van aanhoudende aard en hebben 

aanleiding gegeven tot ten minste twee 

uitvoeringshandelingen uit hoofde van 

artikel 54, waarbij is besloten om uitgaven 

van de betrokken lidstaat aan EU-

financiering te onttrekken; en 

(b) ofwel zijn de hierboven bedoelde 

tekortkomingen van aanhoudende aard en 

hebben aanleiding gegeven tot ten minste 

twee uitvoeringshandelingen uit hoofde 

van artikel 54, waarbij is besloten om 

uitgaven van de betrokken lidstaat aan EU-

financiering te onttrekken; dan wel 

(c) de Commissie komt tot de slotsom dat 

de betrokken lidstaat niet in staat is om de 

(c) komt de Commissie tot de slotsom dat 

de betrokken lidstaat niet in staat is om de 
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nodige maatregelen ten uitvoer te leggen 

om de situatie in de onmiddellijke 

toekomst recht te zetten.  

nodige corrigerende maatregelen in de 

onmiddellijke toekomst ten uitvoer te 

leggen, volgens een in overleg met de 

Commissie op te stellen actieplan met 

duidelijke voortgangsindicatoren.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Amendement  225 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het totaal van de reeds gemaakte en de 

nog te verwachten terugvorderingskosten is 

hoger dan het te innen bedrag; 

(a) het totaal van de reeds gemaakte en de 

nog te verwachten terugvorderingskosten is 

hoger dan het te innen bedrag; aan deze 

voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan 

wanneer het van de begunstigde in het 

kader van een eenmalige betaling terug te 

vorderen bedrag niet hoger is dan 100 

EUR, of 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Amendement  226 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 110 bis 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 

begunstigden van het ELGF en het 

ELFPO jaarlijks achteraf bekend worden 

gemaakt. Hierbij geven zij mutatis 

mutandis toepassing aan artikel 21 van de 

gedelegeerde verordening van de 

Commissie van 29.10.2012 houdende 

uitvoeringsbepalingen bij Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Amendement  227 

Jutta Haug e.a. 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 65 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 65 bis 

 Intrekking en vermindering van de 

betaling voor landbouwpraktijken die 

gunstig zijn voor klimaat en milieu 

 Onverminderd artikel 65 kan de som van 

de bedragen van intrekkingen en 

verminderingen die in overeenstemming 

met dat artikel zijn toegepast als gevolg 

van de niet-naleving van de in titel III van 

hoofdstuk 2 van Verordening … 

(Rechtstreekse betalingen) bedoelde 

verplichtingen, hoger uitvallen dan het 

bedrag van de in dat hoofdstuk bedoelde 

betaling. 

Or. en 

 

 


